
T.C. 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

MALİYE BÖLÜMÜ 

 

 

 

SEMİNER 

 

 

 

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE 

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ROLLERİ 

 

 

 

 

 

Hazırlayan 

Burak Hamza AYAZ 

2012225009 

 

 

Danışman 

Doç. Dr. Haşim AKÇA 

 

 

 

16 Aralık 2016 / ADANA 



1 

 

İÇİNDEKİLER 

1. Giriş .................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

2. Kredi Derecelendirme Kavramı, Önemi ve Çeşitleri ........................................................ 2 

2.1. Kredi Derecelendirme Kavramı ...................................................................................... 2 

2.2. Kredi Derecelendirme Analizi ve Önemi ........................................................................ 3 

2.3. Kredi Derecelendirme Çeşitleri ....................................................................................... 5 

2.3.1. Vadelerine Göre Derecelendirme ............................................................................. 5 

2.3.2. Para Cinslerine Göre Derecelendirme ...................................................................... 5 

2.3.3. Kurumlara Göre Derecelendirme ............................................................................. 6 

3. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Tarihçesi ve Gelişimi .......................................... 7 

4. Üç Büyük Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları ....................................................... 8 

4.1. Moody’s .......................................................................................................................... 8 

4.2. Standard and Poor’s (S&P) ............................................................................................. 9 

4.3. Fitch Ratings ................................................................................................................. 10 

5. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye’deki Rolü ve Ekonomiye Etkileri ..... 11 

5.1. Türkiye’nin Dönemlere Göre Aldığı Notlar .................................................................. 12 

5.2. Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Analizi..................... 14 

 Sonuç ...................................................................................................................................... 17 

Kaynakça  ................................................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Giriş 

Son dönemlerde yaşanan küreselleşmenin etkileriyle dünya ekonomilerinde ve 

finansal piyasalarda bütünleşme artmıştır. Üstelik yaşanan krizlerin ekonomi üzerindeki 

olumsuzluklarının artması kredi derecelendirme kuruluşlarını dünya genelinde önemli bir 

kuruluş haline getirmiştir. Bütünleşme ile birlikte dünya ticaretinin de zamanla gelişmesi 

yatırımcıları başka sermaye piyasalarına yönlendirmiştir. Bunun sonucudur ki yatırımcılar, 

bütün finans piyasaları hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Finansal piyasaların 

oldukça fazla olmaları, yapıları gereği karmaşık olmaları ve ayrıca yatırımcıların tek başlarına 

bilgi sahibi olmak istediklerinde maliyetlerin yüksek seviyelere çıkması gibi nedenlerden 

dolayı kredi derecelendirme kuruluşlarının piyasaları değerlendirmeleri gerekli hale gelmiştir.  

 Dünya genelinde yerel ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren birçok kuruluş vardır. 

Ancak tekel bir yapıyla derecelendirme sektöründe faaliyet gösteren üç büyük kredi 

derecelendirme kuruluşu mevcuttur. Bunlardan ilk ikisi olan Standart&Poor’s (S&P) ve 

Moody’s kredi derecelendirmenin yaklaşık %80’ini yapmaktadırlar. Diğer bir kuruluş ise 

Türkiye’ye üç kuruluş arasından en yüksek notu vermesiyle bilinen Fitch Ratings şirketidir 

(Ovalı, 2014: 54). Geriye kalan kuruluşlar faaliyet alanlarını genişletmeye başlamış olsalar 

dahi pazar payı olarak %3-4 civarında kalabilmişlerdir (Kedikli, 2015: 2). Zaman zaman bu 

kuruluşlar Türkiye ve Rusya gibi kredi notundan memnun olmayan ülkeler tarafından yoğun 

eleştirilere maruz kalmışlardır. En çok yapılan eleştiriler, derecelendirme kuruluşlarının 

bağımsızlıklarını koruyamadıkları yönündedir. Kendi kökenlerine bağlı bir şekilde diğer 

ülkelerin ekonomik yapılarına yabancı kalarak kredi notlarını belirlemesi haksızlık olarak 

görülebilmektedir.  

 Bu çalışmanın amacı, derecelendirme kuruluşlarını tanıyabilmek, Türkiye’de faaliyet 

gösteren kuruluşların ekonomik etkilerinin ve derecelendirme süreçlerinin neler olduğunu 

ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk bölümünde kredi derecelendirme kavramı, 

derecelendirmenin önemi ve çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, 1980’lerden 

itibaren küreselleşme ile başlayıp gelişen ekonomilerin günümüze kadar geçen sürede 

derecelendirme kuruluşlarının faaliyetlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde, üç büyük 

derecelendirme kuruluşu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu konu içerisinde kuruluşların ne işler 

yaptıklarına, verdikleri notların anlamlarına ve organizasyon yapılarına değinilmiştir. 

Çalışmanın öncü başlığı niteliğini taşıyan son konuda ise Türkiye’nin derecelendirme tarihine 

bir göz atılmış ve yıllar itibariyle aldıkları notların altında yatan nedenler hakkında bilgi 

verilmiştir. Türkiye’nin kendi içinde yapılan karşılaştırılmasından sonra ülkenin ekonomik ve 

politik etkileri dikkate alınarak diğer ülkelerle de karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Derecelendirme, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, finansal 

piyasa, Türkiye ekonomisi, 

 

 

2. Kredi Derecelendirme Kavramı, Önemi ve Çeşitleri 

2.1. Kredi Derecelendirme Kavramı 

 Doktrinde birçok tanım yapılmasına rağmen derecelendirme kavramını kısaca, 

‘‘borçlunun anapara ve faiz yükümlülüklerinin ödeme yeteneğinin, zamanında ve tam olarak 

yerine getirilmesini ölçen bir araç’’ olarak tanımlayabiliriz. Yazının ilerleyen kısımlarında 

daha detaylı inceleme fırsatı bulacağımız Moody’s, S&P ve Fitch Ratings gibi farklı 

derecelendirme kuruluşları mevcuttur. Ancak bu kuruluşlar derecelendirme konusunda 

uluslararası kabul görmüş kuruluşlardır. Bu üç derecelendirme kuruluşu da kredi 
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derecelendirme tanımını farklı yapmıştır. Sırasıyla bu tanımları açıklamakta yarar vardır. 

Moody’s derecelendirmeyi, ‘‘menkul kıymet ihraç eden firmaların ihraç ettikleri menkul 

kıymetlerin itfa süresinde anapara ve faiz ödemlerini zamanında yerine getirebilme 

kabiliyetleri hakkında verilen bir yargı’’ olarak tanımlamaktadır. S&P ise derecelendirme 

tanımını şu şekilde yapmaktadır: ‘‘Derecelendirme borçlunun belirli bir finansal 

yükümlülükten ya da finansal programdan (orta vadeli borç senedi ve finansman bonosu 

programları gibi) kaynaklanan kredibilitesine ilişkin fikirdir.’’ Fitch Ratings ise 

‘‘derecelendirme, en genel tanımı ile bir kuruluşun finansal yükümlülüklerini zamanında 

yerine getirip getiremeyeceği hakkında bilgi veren bağımsız bir görüştür’’ diyerek tanımını 

yapmıştır. Görüldüğü gibi bu tanımlar farklılık arz etse dahi birleştikleri ortak payda 

derecelendirme sonucu verilen notun bir görüş niteliğinde olmasıdır (Eren, 2010: 113). 

 Derecelendirme, dışsal ve içsel derecelendirme olmak üzere iki farklı alanda 

incelenebilir (Yazıcı, 2009).  

-Dışsal Derecelendirme: Büyük ölçekli firmalar için kredi derecelendirme 

kuruluşlarının verdiği notlardır. Burada amaç büyük firmaların sermaye piyasasından 

borçlanabilmesini temin etmektir. 

-İçsel Derecelendirme: Bu sistemde daha çok bankaların müşterileri ile olan güven 

ilişkisine dayanmaktadır. Bankalar, müşterilerini değerlendirmeye tabi tutabilmek için 

müşterilerden çeşitli belgeler istemektedir. Belgeler, standart ve anlaşılır olmak zorundadır. 

Bu belgeler sayesinde müşterilerin gelecek dönem için borcunu ödeyebilme durumu 

incelenebilmektedir.  

 Günümüze gelinceye kadar ülkelerin ekonomilerinde, başka ülkelerle olan ticaret 

anlayışlarında birçok yenilikler gerçekleşmiştir. Bu yenilikler içerisinde artan rekabet, 

küreselleşme ve liberalizasyonlar gösterilebilir. Rekabetin artmasıyla şirketler arası 

birleşmeler daha çok görülmeye başlamış ve bu sayede yatırımların büyüklüğü artarak yüksek 

düzeyde risklere katlanılabilir duruma gelinmiştir. Burada derecelendirmenin risk bazında 

başka bir tanımı ortaya çıkıyor. Derecelendirme, yatırımcının üstleneceği riski ortaya çıkaran 

bir değerlendirmedir. Derecelendirme; şirketlerin yapısı, iflas durumu, finansal kriz karşısında 

tutumu, ihracatçıların borç ödeme gücünü, şirketlerin tahvile ilişkin yükümlülüklerini yerine 

getirmeme riski gibi durumlarda tahvil sahibine tanınan haklar gibi unsurlara dayalı olarak 

değerlendirilmesidir. Yani özetle derecelendirme işlemi, ulusal ve uluslararası bankaların 

menkul kıymet ihracında ve çeşitli borçlarından doğan yükümlülükleri değerlendirmek için 

yapılır (Hamzo, 2007: 29).  

2.2. Kredi Derecelendirme Analizi ve Önemi 

 Kredi analizi, kredi talebinde bulunan kişi veya kurumların kredi değerliliği 

konusunda gerekli görülen bilgi ve etkenleri inceleyip değerlendirmesi ve bunun sonucunda 

müşterilerin hangi şartlar altında kredilendirilmesi, ne kadar risk alınması gerektiğini saptayan 

bir çalışmadır. Kredi analizi konusunda yapılacak çalışmalar finansal ve finansal olmayan 

analiz olarak ikiye ayrılır. Finansal analiz de kurumların finansal tabloları incelenerek finansal 

yönden gelişmelerinin yeterli olup olmadığı incelenir. Sektör içinde yer alan diğer işletmelerle 

de finansal durumu karşılaştırılır. Finansal olmayan analiz ise firmaların geçmiş, cari ve 

gelecek performansını etkilemiş ve etkileyecek tüm etmenlerin incelenmesidir (Bodur ve 

Teker, 2005: 26). 

 Kredi analizinde derecelendirme ve skorlama farklı yöntemlerdir. Skorlama daha çok 

küçük ve orta ölçekli kurumlara uygulanırken, derecelendirme büyük ölçekli kurumlara 

yapılmaktadır. Bu ikisi arasındaki en temel fark analizi yapan kişinin kendi yorumuna göre 
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çalışmanın yapılıp yapılmamasıdır. Eğer analizde kişinin sübjektif olarak yorumu yer alıyorsa 

bu derecelendirme, eğer çalışma tamamen objektif kriterlerle belirleniyorsa skorlamadır. 

Finansal piyasa yönünden gelişmiş ülkelerde bankaların yaptıkları kredi analizleri yanında, 

bağımsız risk derecelendirme kuruluşları da bulunmaktadır (Bodur ve Teker, 2005: 27). 

 Gelecekle ilgili belirsizliklerin olduğu ortamlarda yatırımcılar daha sağlıklı ve 

gerçekçi bilgiye ulaşmak istediklerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına gereksinim 

duymaktadırlar. Bir yatırımcı, yatırım yapmak istediği ülkeyi ya da şirketi yapısal olarak 

tanımak istemektedir. Ancak bu yapısal özellikler hakkında bilgi almanın maliyeti yüksek 

olduğu için kredi derecelendirme kuruluşlarını önemi artmaktadır. Uluslararası alanda kabul 

gören kuruluşlar tarafsızlık, tutarlılık ve güvenilirlik gibi temel ilkeleri dikkate alarak yönetim 

performansı ve kredi değerliliği ile ilgili ölçümleri şeffaf bir ortamda sağlayabilmektedir. 

Bunların yanında birçok bilgiyi kısa sürede sağlaması da bu kurumlara olan ilgiyi artırmıştır. 

Günümüzde derecelendirme artık gereklilik haline gelmiştir. Küreselleşmenin sürekli artığı 

bir ortamda derecelendirmesi yapılmayan bir kuruluşun sermaye piyasasına entegre olması 

zorlaşmıştır. Derecelendirme sayesinde kurumlar yatırımcı kitlesini genişletebilmekte ve 

borçlarının maliyetini büyük oranda düşürebilmektedir. Küreselleşmenin bir başka sonucu da 

kredi maliyetlerinin azaltılabilmesi için borçlanma maliyetinin düşürülmesi gerçeğidir 

(Akçayır, 2013: 9-10). 

 Yukarıda da anlatıldığı üzere derecelendirme önemli bir kavramdır. Kavram sadece 

yatırımcı için değil sermaye piyasaları, finans kurumları, şirketler ve ülkeler açısından da son 

derece önemlidir. Bu nedenle derecelendirmenin önemini daha iyi anlayabilmek adına farklı 

açılardan da değerlendirme yapmak gerekir. Kredi derecelendirmenin sermaye piyasaları 

açısından önemine bakıldığında sermaye piyasalarının derinlik kazanması ve gelişmesine 

olumlu katkı yaptığı görülmektedir. Özellikle derecelendirme işlemleri eksiksiz olarak 

yapılırsa daha güvenilir bir ortamda yatırım karaları alınabilmektedir. Kredi 

derecelendirmenin sermaye piyasaları açısından önemini şu şekilde sıralayabiliriz (Kab, 2015: 

12-13): 

-Kurumsal yatırımları çekerek piyasayı derinleştirir . 

-Yabancı yatırımların piyasaya girmesini teşvik ederek piyasalar arası iletişimi 

kolaylaştırır. 

-Bilgileri geniş bir yatırımcı kitlesine yayarak borçluların girebileceği sermaye 

piyasalarını artırmaktır. Bu sayede finansman kaynaklarında da artış sağlanır. 

-Risk faktörünün değerlendirmesini kolay ve hızlı yaptığı için kararların alınmasında 

bir referans niteliği taşımaktadır.  

 Kredi derecelendirme sermaye piyasaları için ne kadar önemliyse bu piyasaların 

aktörleri konumundaki şirketler için de o kadar önemlidir. Derecelendirmenin işletme sahip 

ve yöneticileri için önemi aşağıdaki gibidir (Taş, 2011: 109): 

-Bağımsız bir kuruluş tarafından işletmenin bulunduğu konum objektif olarak 

belirlenir. 

-Derecelendirme çalışmalarına başlamadan işletme, iyileştirme sürecine girer. 

-Derecelendirme sonucunda elde edilen notlar karşılaştırılabilir. 

-Derecelendirme prosedürlerinin oluşturulmasında benzer işletmelerin derecelendirme 

rakamlarına uyum sağlanır. 

-Şirketin kalitesi ve işletme yapısı hakkında bilgiler dışarıya duyurulur. 
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 Derecelendirme, ülkelerin ekonomileri açısından da ele alındığında önemli bir kavram 

haline gelmektedir. Bir ülkenin ihtiyacı olan borcu almada kredi notu temel oluşturmaktadır. 

Kredi notu yüksek olan ülke uluslararası piyasalardan daha uygun koşullara 

borçlanabilecektir. Ayrıca yerel pazara dış piyasadan fon çekebilmesi de bir ülke açısından 

son derece önemlidir. Ancak burada açıklanması gereken bir konu vardır. Son zamanlarda 

eleştirilere maruz kalan kredi derecelendirme kuruluşları değerlendirmelerini ancak güvenilir 

ve eksiksiz yaptığı takdirde ülkenin aldığı not geçerliliğini koruyacaktır (Kab, 2015: 15). 

2.3. Kredi Derecelendirme Çeşitleri 

 Kredi derecelendirme kavramının farklı şekillerde sınıflandırılması mümkündür. Biz 

bu başlık altında derecelendirmeyi üç ana grupta değerlendirmeye çalışacağız. Bunlar 

sırasıyla vadelerine göre, para cinslerine göre ve kurumlara göre derecelendirmelerdir.  

2.3.1. Vadelerine Göre Derecelendirme 

 Vadesine göre derecelendirme notları ileriye dönük kanaatlerin ve risklerin süresine 

göre uzun vadeli derece notu ve kısa vadeli derece notu olmak üzere ikiye ayrılır. 

Değerlendirilerek oluşturulan kanaatin uzun veya kısa dönemli olması, açıklanacak 

derecelendirme notunun vadesine göre türünü belirler (Kedikli, 2015: 12). 

 İhracatçının kurumsal kalitesi üzerinde bulunduğu sektördeki temel ekonomik ve 

finansal karakteristiklere dayanılarak bağımsız derecelendirme kuruluşu tarafından 

oluşturulan uzun dönemli kanaattir. Bu kanaate ulaşılırken rekabet, kanuni düzenlemeler, 

teknolojik gelişmeler, talep değişimleri ve yönetim kalitesi gibi unsurlardan etkilenme düzeyi 

göz önünde bulundurulur (Akbulak, 2012: 175). Uzun süren derecelendirme durumlarında 

risk faktörü daha önemli bir hal almaktadır. Bu nedenle sektör içerisinde yer alan firma 

hakkında oluşabilecek bütün riskler dikkate alınmalıdır.  

 Uzun vadeli derecelendirme, bir yıl ya da daha uzun vadeli yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi durumunda oluşabilecek finansal zararı ifade etmektedir. Uluslararası finansal 

piyasalarda etkili olan uzun vadeli ve yabancı para cinsinden ifade edilen kredi notudur 

(Ovalı, 2014: 59). 

 Sermaye piyasası araçlarının içerisinde değerlendirmenin bir yıldan az olması 

durumunda kısa vadeli derecelendirme yapılmaktadır. Kısa vadeli derecelendirmeler 

finansman bonosu piyasalarında kullanılır (Kedikli, 2015: 12). Yani bilançoda yer alan dönen 

varlıklar ile kısa vadeli borçlar gibi vadesi bir yıldan kısa olan bütün yükümlülüklerin 

derecelendirilmesini kapsamaktadır.  

2.3.2. Para Cinslerine Göre Derecelendirme 

Para cinsine göre derecelendirme sırasıyla uluslararası döviz cinsinden, uluslararası 

yerel para cinsinden ve ulusal yerel para cinsinden olmak üzere üç grupta değerlendirilebilir. 

Şimdi bunları daha ayrıntılı inceleyelim. 

 Uluslararası para cinsinden derecelendirmede ülkeler açısından tüm riskler dikkate 

alınarak yapılmalıdır. Bu derecelendirme çeşidi ihraççının yabancı para türünden 

yükümlülüklerini döviz yaratarak ödeyebilme yeteneğini değerlendirir. Uluslararası yerel para 

cinsinden derecelendirmede de uluslararası kriterlere göre derecelendirilerek kuruluşun yerel 

para cinsinden yükümlülüklerini, yere para yaratarak ödeyebilme kabiliyetini değerlendirir. 

Konvertibilite riski hariç tüm ülke riskleri göz önüne alınır (Akbulak, 2012: 175). Ulusal yerel 

para cinsi derecelendirme ise ülke riskleri göz önünde bulundurulmadan kurumun yerel para 
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cinsi yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme kabiliyetinin ulusal kriterlere göre 

değerlendirilmesidir (Şirvan, 2004: 5). 

2.3.3. Kurumlara Göre Derecelendirme 

 Kredi derecelendirme kavramının derecelendirme yapılan kuruma göre çeşitleri tablo 

1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Derecelendirme Grupları 

 

Kaynak: Şirvan, N. (2004). Kredi Derecelendirme ve Türkiye Ekonomisi, 5. 

 Ülke notu değerlendirilirken bir ülkenin kredibilitesi büyük önem arz etmektedir. 

Yatırım yapılacak bir ülkenin kredibilite yapısı sürekli incelenir. Aksi takdirde ülke riskiyle 

karşı karşıya kalınır. Ülke riski belirlenirken ekonomik, politik, sosyal yapılar ve bunlar arası 

etkileşim incelenerek önem derecesine göre kaydedilir (Akçayır, 2013: 15). 

 Kurumsal derecelendirme; bankalar ve finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, kamu 

kurumlarının, sınai, ticari şirketlerin ve son olarak belediyelerin yapıları incelenerek yapılan 

derecelendirmedir. Bu kurum ve kuruluşlar analiz edilirken; faaliyet durumu, pazar durumu, 

yönetim, mali yapı ve finansal raporlar gibi unsurlar dikkate alınarak derecelendirilir 

(Akbulak, 2012: 176). 

 Kurumlar ihraç ettikleri tahvil, bono ve senetlerin derecelendirilmesiyle daha fazla fon 

kaynağı elde ederek daha az faiz yükümlülüğü altına girerler (Kedikli, 2015: 15). İhracın 

derecelendirilmesi ihraççının tek bir borcundan hareket edilerek faiz ve anapara ödeme 

gücünü gösterir. Yani ihraççıya ait diğer tüm borç ve yükümlülükler dikkate alınmaz. 

İhracatçının değerlendirilmesinde ise ihracatçının sahip olduğu herhangi finansal bir durumun 

derecelendirmesi şeklindedir (Geyikçi, 2013: 46). 

 Kurumlara göre derecelendirmenin son çeşidi olan proje derecelendirilmesinde 

aşağıdaki kriterler dikkate alınır (Halıcı, 2005: 51): 

-Kamu / Özel sektör ihtiyaçları,         

-Mevcut teknik, politik işlevsel çevre kısıtları ve projenin hayata geçirilebilme 

kabiliyeti,  

-Projenin süresi içinde tamamlanabilmesi,  
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-Projenin taahhütlü olup olmama durumlarına dikkat edilmektedir. 

 

3. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Tarihçesi ve Gelişimi 

 Kredi derecelendirme kuruluşlarının başlangıç noktası 1800’lü yıllara kadar 

dayanmaktadır. İlk olarak ABD’de borçlular ile alacaklılar arasındaki ilişkilerin giderek 

yayılması derecelendirme kuruluşlarının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Ekonomide yaşanan 

krizler, savaşlar, küreselleşme, liberalleşme gibi faktörler finans piyasalarına hız ve serbestlik 

kazandırmıştır. Bu faktörler sayesinde derecelendirme kuruluşları tarihsel gelişimini daha 

hızlı yaşayabilmiştir (Kab, 2015: 10). 

 1837 yılında ABD ekonomisinde yaşanan büyük çöküşün ardından, şirketler 

taahhütlerini yerine getirememiş ve birçok yatırımcı mağdur olmuştur. Mağdur olan 

yatırımcılardan biri de ilk derecelendirme kuruluşunu kuracak olan Lewis Tappan’dır 

(Karagöl ve Mıhçıokur, 2012: 10). Lewis Tappan yaşamını kumaş tacirliği yaparak geçiren 

New Yorklu bir manifaturacıdır. Kriz sonrası sadece kendi için değerlendirmeleri yapan 

Tappan, 1841 yılında diğer tacirlere de bilgi sağlamak amacıyla derecelendirmeyi meslek 

haline getirerek Mercantile Agency (Ticari Acenta) şirketini kurmuştur (Hasbi, 2012: 7). 

Tappan, şirketin faaliyete girdiği ilk dönemlerde zarara uğramıştır. O dönemde, 

derecelendirme simgeleri kullanmadan yalnızca üyelerini bilgilendirme faaliyetini 

yürütmüştür. Daha sonra kendisi ve arkadaşları için resmi bir yöntem geliştirmiştir. Bu 

yöntem, kendi bölgelerinde bilgi toplayan avukatların Tappan’ı bilgilendirmesine dayalı bir 

sistemdir. Tappan da seçilmiş bilgileri sözlü olarak müşterilerine iletmiştir (Karagöl ve 

Mıhçıokur, 2012: 10).   

 Günümüzde ulusal alanda kabul görmüş en büyük üç derecelendirme kuruluşu da 

ABD kökenlidir. Bunların içinden 1909 yılında ilk yetkilendirilen kişi John Moody’s dir. İlk 

kez firma borcu için derecelendirme yapan Moody’s A notu için en yüksek kalitede borç, B 

notu için orta kalitede borç ve C notu için de düşük kalitede borç göstergelerini kullanmıştır 

(Şirvan, 2004: 3). Moody’s, derecelendirme yetkisi almadan önce tahvil ihraç edenler ile 

tahvil alanlar arasında teminat işlemlerini yürütmekteydi. Daha sonra bu işlemlere ek olarak 

yatırımcılara tahvil satan firmaların durumları ve riskleri hakkında bilgi vereceğini iddia 

etmesi yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamıştı. Bunun nedeni ise yatırımcıların aldıkları 

riskleri görme ihtiyacının olmasıydı (Geyikçi, 2013: 30).  

 Moody’s derecelendirme kuruluşunun ardından 1916 yılında Poor’s Publishing 

Company ve 1922 yılında Standard Statistics Company derecelendirme faaliyetine 

başlamıştır. 1941 yılında da bu iki derecelendirme kuruluşu finansal bilgi sağlamak amacıyla 

birleşerek günümüzde var olan Standard and Poor’s (S&P) kuruluşunu kurmuşlardır (Hasbi, 

2012: 7). 

 Uluslararası alanda faaliyet gösteren üçüncü büyük derecelendirme kuruluşu olan 

Fitch, 1913 yılında Fitch Yayıncılık Şirketi olarak kurulmuştur. Bu şirket ilk olarak New York 

Borsasına ilişkin istatistiki veriler yayınlarken daha sonra şirket ve kamu tahvillerine ilişkin 

analizler hazırlamaya başlamıştır. 1924 yılında ise ilk defa şirket tahvillerine kredi notu 

vermiştir (Altaş, 2009: 33). Üç büyük kuruluşa ek olarak Türkiye’de de faaliyet gösteren 1985 

yılında kurulan Japanese Credit Rating (JCR) derecelendirme kuruluşunu gösterebiliriz. 1975 

yılında Amerika Sermaye Piyasası Kurulu, derecelendirme kuruluşlarını tek çatı altında 

toplamak ve faaliyetlerini belirli standartlara bağlamak amacıyla NRSRO’yu (Nationally 

Reognized Statistical Rating Organization) kurarak kuruluşları tek çatı altında toplamıştır 

(Hasbi, 2012: 8). 
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 Ülkemizde ise derecelendirme kavramı ilk kez 1990 yılında ortaya çıkmıştır. Ancak 

yasal temelleri 1997 yılında atılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun, 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 22. ve 39. maddeleri çerçevesinde hazırlanarak, 22925 No, 06. 03. 1997 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanan aynı tarihte yürürlüğe giren ‘‘Derecelendirme Faaliyeti ile 

Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar’’ başlıklı Seri: VIII, No: 31 tebliği ile atılmıştır. 

Bu tebliğ ile beraber derecelendirme faaliyetleri, faaliyetleri yapacak uluslararası kuruluşları 

hangileri olacağı hüküm altına alınmıştır (Kab, 2015: 11-12). 

 

4. Üç Büyük Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları 

4.1. Moody’s 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları arasında en eski ve S&P kuruluşundan 

sonra en yüksek paya sahip kuruluştur. Moody’s, 1909 yılında faaliyete başlamış ve ilk olarak 

devlet demir yolları tahvillerini derecelendirmiştir. 1914 yılından sonra kuruluşun faaliyet 

alanı genişleyerek yatırımlara ve kamu borçlanma araçlarına ilişkin derecelendirmeler 

yapılmaya başlanmıştır. 1970’li yıllarda ise şirket özel kesim tahvillerini derecelendirme 

faaliyeti bünyesine eklemiştir (Hasbi, 2012: 28-29).  

Moody’s dünya kredi derecelendirme pazarında büyük bir paya sahiptir. Şirket 

açısından birçok strateji belirlenmesine rağmen derecelendirmede mantık dört ana grupta 

toplanmıştır. Bunlar (Tutar ve diğerleri, 2011: 6-7): 

- Önemli miktarlarda yatırım yapan yatırımcının derecelendirme sahasını genişletmek 

için yapılan baskı, 

- Yeni pazarlardaki derecelendirmeler için piyasanın bilincini artırmak, 

- Bono, banka sertifikası gibi borç kâğıtlarının kredi kalitesinin yanlış anlaşılmasını 

düzeltmek, 

- Daha geniş karşılaştırılabilir amaçlar için geniş kapsamlı derecelendirme örnekleri 

sunmak. 

Moody’s kurumunun derecelendirme notları Aaa olan en üst düzey ile başlayıp C olan 

en alt düzeye kadar inerek artan riski ifade eden sembollerdir. Moody’s şirketinin ülkelere 

vermiş olduğu kredi notları ve anlamları aşağıdaki gibidir (Haspolat, 2015: 21): 

Aaa En yüksek kalite, yalnız küçük bir yatırım riski taşırlar. 

Aa En yüksek dereceden düşük bir farklılığa sahip olmakla birlikte, yine yüksek dereceli ve 

sağlamdır. 

A Ortanın üstündedir. Sağlam ve güvenilir olmakla birlikte ekonomik şartlardan etkilenebilir. 

Baa Orta derecelidir. Uzun vadede risklidir. Spekülatif özellikler taşır. 

Ba Spekülatif özelliktedir. Belirsizlikler taşırlar. 

B Yatırım niteliği taşımaz. Borçlanma şartlarına uymama ihtimali yüksektir. 

Caa Kısa dönemli riski dahi oldukça yüksektir. 

Ca Tamamen spekülatiftir. Geri ödeme hemen hemen imkânsızdır. 
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C En düşük kalite, En yüksek risk 

WR Temerrüt 

 Moody’s derecelendirme kuruluşunun organizasyon yapısını incelediğimizde, 

kuruluşun derecelendirme departmanında iki ana servisin faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. 

İki ana servisten birincisi yerel yönetimler, ikincisi şirketlerdir. Yerel yönetimler servisi, 

kuruluşlar tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin derecelendirmesi ile ilgilenmektedir. 

İkinci ana servis olan şirketler ise şirketler tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin 

derecelendirme süresiyle ilgilenmektedir. İki ana servis altında beş alt departman faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu departmanlar sırasıyla endüstriyel şirketler, kamu mal ve hizmet üretim 

kurumları, finansal kuruluşlar, devletler ve uluslararası şirketlerdir. Alt departmanları 

derecelendirme yaparken kullandıkları temel mantıkları şu şekilde özetleyebiliriz: Büyük 

miktarlarda yatırım yapan yatırımcıların derecelendirme sahasını genişletmek için yapılan 

baskıları azaltmak, piyasaların bilincini artırmak, borç kağıtlarının kredi kalitesinin yanlış 

anlaşılmasını düzeltmek ve karşılaştırma yapabilmek adına geniş kapsamlı derecelendirme 

örnekleri sunmak (Kab, 2015: 19). 

4.2. Standard and Poor’s (S&P) 

 Şirketin kredi notlarına geçmeden önce tarihi hakkında kısa bir bilgi vermekte yarar 

vardır. 1941 yılında ‘‘Standard Statistics Company’’ ile ‘‘Poor’s Publishing Company’’ 

birleşerek ‘‘Standard and Poor’s’’ ismini almıştır. Bu kuruluşun yirmiden fazla ülkede beş 

binden fazla çalışanı vardır (Tutar ve diğerleri, 2011: 5). S&P’nin faaliyette bulunduğu 

hizmetlerden bazıları şunlardır: Ürün ve hizmetleri kredi derecelendirme, eşitlik, araştırma, 

S&P endeksleri, risk çözümleri, yönetim hizmetleri, değerlendirmeler ve veri hizmetleridir 

(Akçayır, 2013: 33). 

 Dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşlarından biri olan S&P şirketi, 

derecelendirme aşamasında nitel ve nicel kriterleri inceleyerek işlemlerini tamamlamaktadır. 

S&P ülke derecelendirmesinde dokuz ayrı kriteri dikkate almaktadır. Bunlar; politik risk, 

ekonomik yapı, büyüme trendi, mali esneklik, diğer yükümlülükler (finans dışı kamu 

teşebbüsleri ve finans sektörü), genel hükümet sorumlulukları, para politikası, likidite-dış 

ticaret ve brüt borç yüküdür. Sayılan dokuz kriter çerçevesinde ülkenin ekonomik yapısı 

incelenirken en önemli gösterge milli gelirdir. Kişi başına milli gelir ve büyüme oranı puanlar 

içeresinde en büyük etkiye sahip iki göstergedir (Hasbi, 2012: 41-42). 

 S&P şirketinin belirlemiş olduğu düşüncelerden biri de risk ve potansiyel performans 

değerlendirilirken objektif bir bakış açısının önemli olduğudur. Derecelendirmede kredi notu, 

ileriye dönük kredi yükümlülüğünü ifade etmektedir. Kredi derecelendirmesi yaparken piyasa 

katılımcılarına yardımcı olarak şeffaf ve güvenilir bir ortamda kredi riskini derecelendirmede 

bir girdi olarak kullanmaktadır. Küresel bazda S&P kuruluşu bir milyondan fazla olağanüstü 

derecelendirme sayısına sahip ve bu derecelendirmelerin parasal değeri 46,3 trilyon dolardır 

(S&P Global, 2016). 

 S&P’nin verdiği kredi notları ve anlamları aşağıdaki gibidir (Haspolat, 2015: 17): 

AAA Finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için en yüksek kapasite 

A Finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için çok yüksek kapasite 

A Finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için yüksek kapasiteye sahip olmakla birlikte 

ekonomik şartlardan etkilenebilir. 
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BBB Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine sahip fakat ekonomik şartlardan 

etkilenme olasılığı yüksek 

BB Kısa vadede daha az kırılgan olmakla birlikte ekonomik ve finansal konularda 

belirsizlikler taşır. 

B Kısa vadede daha kırılgan olmakla birlikte, mevcut durumda finansal yükümlülüklerini 

karşılama kapasitesine sahiptir. 

CCC Mevcut durumda finansal yükümlülüklerini karşılaması, ekonomik ve finansal 

koşulların iyileşmesine bağlıdır. 

CC Mevcut durumda finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesi oldukça zayıftır 

C Mevcut durumda finansal yükümlülüklerini ve diğer görevlerini yerine getirme konusunda 

yüksek oranda zayıftır. 

D Temerrüt 

 Yukarıda anlamlarıyla birlikte verilen notlardan ‘‘BBB’’ ve üzeri notlar yatırım 

yapılabilir, ‘‘BB’’ ve altındaki notlar ise spekülatif notlardır. ‘‘D’’ notu ile temerrüt 

durumundaki ülkelerin notu ifade edilmiştir. Notların yanına ‘‘+’’ veya  ‘‘-’’ işareti konularak 

derecelendirme çeşitlendirilebilmektedir. Örneğin, ‘‘A’’nın (+) ifade edilmesi (A+) o ülke 

için notun ‘‘AA’’dan aşağı ‘‘A’’dan da yukarı olduğu ifade edilir. (-) konulması ise notun 

‘‘BBB’’den daha iyi ancak ‘‘A’’dan daha aşağıda olduğunu ifade etmektedir (Tutar ve 

diğerleri, 2011: 5). 

 S&P derecelendirme şirketinin organizasyon yapısı Moody’s den farklıdır. S&P 

organizasyon yapısından Moody’s e ek olarak yasal ve iktisadi danışmanlar yer almaktadır. 

S&P risk derecelendirmesi beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; finansal kurumlar ve 

ipotek kurumları, sigorta ve taşımacılık şirketleri, uluslararası şirketler, yerel yönetimler, 

endüstriyel şirketler ve kamusal mal ve hizmet üreten şirketlerdir (Kab, 2015: 21). 

4.3. Fitch Ratings 

 Fitch derecelendirme kuruluşu, John Knowles Fitch tarafından 1913 yılında New 

York’ta kurulmuştur. ABD’de genel kabul görmüş ilk Avrupa kökenli derecelendirme 

kuruluşudur. 1975 yılında üç büyük derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch, Moody’s ve 

S&P ile birlikte NRSRO kuruluşlarından birisi olmuştur. İlk olarak bankaların 

derecelendirilmesi alanında uzmanlaşmıştır. Daha sonra diğer sektörlerdeki kurumları 

derecelendirmeye başlamıştır. Bunlara ek olarak da 1924’te derecelendirme notunu ‘‘AAA-

D’’ aralığında tanıtmış ve bunu geliştirmiştir (Akçayır, 2013: 35). Günümüzde Fitch Grubu 

30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren finansal bilgi alanında küresel lider pozisyonundadır 

(Fitch Ratings, 2016). 

 Fitch, 1932 yılında kurulan Duff and Phelps ile 1989 yılında kurulan IBCA ile 

birleşmiştir. Fitch IBCA ismini değiştirerek 2002 yılında Fitch Ratings olmuştur. Fitch 

derecelendirme kuruluşunun asıl merkezi Londra ve New York’ta yer almaktadır. Dünya 

genelinde 49 ofisiyle birlikte 5.500 finans kurumunu, 1.800 anonim şirketini ve 700 sigorta 

şirketini derecelendirmiş ve bunlara ek olarak 104 ülkenin derecelendirmesini yapmaktadır 

(Karagöl ve Mıhçıokur, 2012: 12). 

 Fitch kredi derecelendirme kuruluşunun verdiği notlar ve anlamlarını aşağıdaki gibidir 

(Haspolat, 2015: 22): 
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AAA En düşük temerrüt riski ve yükümlülüklerini yerine getirmek için en yüksek kapasiteyi 

temsil etmektedir.  

AA Çok düşük temerrüt riskini temsil eder. 

A Düşük temerrüt riskini ifade eder. Ancak ekonomik şartlardan ilk iki nota göre daha çok 

etkilenir. 

BBB Kapasitenin ekonomik şartlardan etkilenme düzeyi yüksektir. 

BB Olumsuzlara karşı temerrüt riskinin yüksek duyarlılığını ifade eder. 

B Mevcut durumdaki temerrüt riskini ifade eder. 

CCC Temerrüttün düşme olasılığı yüksektir. 

CC Temerrüt ihtimali belirginleşmiştir. 

C Temerrüttün kaçınılmaz olduğu durumu temsil etmektedir.  

D Temerrüt. 

 Fitch, kredi notu değerlendirmesi yaparken bazı kriterleri dikkate alarak inceleme 

yapmaktadır. Bu kriterlere örnek olarak belirlenen finans durumları ile yönetim kalitesi 

gösterilebilir. S&P’nin kullandığı yöntem gibi Fitch şirketi de (+) ve (-) işaretleriyle kredi 

notlarının çeşitli düzeylerini göstermektedir. Burada diğer kuruluşların kullandığı yöntemlerle 

karşılaştırılabilecek bir konu vardır. (+) işaretiyle belirtilen not en üst düzeyi ifade etmektedir. 

Aynı şekilde (-) işaretiyle de belirtilen notun bir alt grup notuna daha yakın olduğu ifade 

edilmektedir (Bakdur ve Duman, 1999: 6).  

 Fitch kuruluşu, şirket derecelendirmesi yaparken nitel ve nicel analizlerden 

yararlanmaktadır. Bu analizler piyasalar arası farklılıkları gösterebilmektedir. Yapılan firma 

derecelendirme kapsamında nitel analiz faktörleri; endüstri riski, faaliyet ortamı, pazar 

durumu, üst yönetim ve muhasebe standartlarıdır. Nicel analiz faktörleri ve alt unsurları ise 

nakit akış analizine odaklanma, gelir ve nakit akış analizleri, sermaye yapısı ve finansal 

esnekliktir (Meydan, 2010: 76-77). 

 Fitch şirketi derecelendirme bölümü organizasyon yapısı bir başkan yönetiminde yerel 

yönetim ihraçları, şirket tahvilleri, finansman bonoları, sağlık kurumları ihraçları olmak üzere 

dört alt kademeden oluşmaktadır. Şirket tahvilleri içerisinde ise yine dört kurum yer 

almaktadır. Bunlar; endüstriyel şirketler, kamusal mal ve hizmet üreticileri, bankalar ve 

sigorta şirketleri, finans ve kiralama şirketleridir (Kab, 2015: 22). 

 

5. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye’deki Rolü ve Ekonomiye Etkileri 

 Kredi derecelendirme kuruluşları sayesinde ülkeler ve firmalar belirli dönemler için 

borçların geri ödenmesi hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Derecelendirme analizi 

yapılırken ülkelerin finansal yapısı, GSMH, bütçe açıkları, büyüme oranları ve borçlanma 

gerekleri gibi göstergelerden yararlanılmaktadır. Anlaşılacağı gibi ülkeler ve yatırımcılar 

açısından uluslararası derecelendirme kuruluşlarının oynadıkları roller oldukça önemlidir 

(Hasbi, 2012: 112).  
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 S&P derecelendirme kuruluşu 1988 yılında yatırımcılardan gelen kredi notu 

değerlendirmesi talebi üzerine Türkiye’ye gelmiştir. S&P, Türkiye için ilk kredi notunu 1991 

yılında BBB+ olarak vermiştir. Bu notun anlamı uzun vadede yükümlülüklerin yerine 

getirilebileceği ancak borç ödeme kapasitesinin riskli olduğu yani spekülatif özellikler 

taşıdığını ifade eder. Dönem içerisinde Türkiye’nin borçlu olduğu ülkeler arasında yer alan 

Japonya da JCR aracılığıyla ülkenin notunu BBB+ olarak belirlemiştir (Hasbi, 2012: 112-

113). 

 Kredi derecelendirme ile ülkelerin aldığı notlar sadece uluslararası piyasalardan 

borçlanmanın gereği olarak verilen ifadeler şeklinde algılanmamalıdır. Kredi notunun 

unutulmaması gereken bir diğer işlevi de ülkelerin uluslararası piyasalara entegre olmasıdır. 

Buna en güzel örnek olarak, 1996 yılında Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği 

anlaşmasının Türkiye için ticaret hacmini genişleterek yeni pazarların ortaya çıkması 

verilebilir (Demir, 2014: 77). Ülkelerin yanı sıra firmaların da kredi notu alması önemlidir. 

Hatta günümüz koşullarında uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren firmalar için kredi 

notuna sahip olmaları zorunluluk haline gelmiştir.  

 Derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notların önemi ve not verirken dikkate 

aldıkları kriterler hakkında kısa bir bilgi verdik. Üzerinde durmamız gereken bir başka önemli 

konu da Türkiye için not verme sürecinde hangi kuruluşlara kimin yetki vereceğidir (Demir, 

2014: 78). Türkiye’de derecelendirme, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul 

edilen kuruluşlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de kurulan ve SPK 

tarafından yetkilendirilen 6 derecelendirme kuruluşu vardır. Bunlar: Fitch Ratings Finansal 

Derecelendirme Hizmetleri AŞ, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, TCR Kurumsal Yönetim 

ve Kredi Derecelendirme AŞ, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri 

AŞ, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ, 

Turkrating İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ. Ayrıca Türkiye’de 

derecelendirme faaliyetinde bulunması SPK tarafından kabul edilen 3 adet de uluslararası 

derecelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar ise, S&P, Moody’s ve Fitch Ratings’dir 

(Haspolat, 2015: 120).  

5.1. Türkiye’nin Dönemlere Göre Aldığı Notlar 

 Tablo 2’de Türkiye’nin 2000-2016 yılları arasında üç büyük derecelendirme 

kuruluşundan aldığı notlar görünümleriyle birlikte verilmiştir. 

2001 krizinin etkisiyle kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için spekülatif notlar 

vermişlerdir. Bu notlar sebebiyle ekonomik veriler kötüleşerek açıkları kapatma, finansal 

kaynak bulma zorlukları yaşanmıştır (Kedikli, 2015: 126). Aynı zamanda büyüyen açıklar ile 

uzun vadeli yatırımların kısa vadeli borçlarla finanse edilmesi ekonomiye ciddi hasarlar 

vermekte ve dışa bağımlı bir yapı oluşturmaktadır (Tuncer, 2008: 83). Tabloya bakıldığında 

Türkiye’nin zayıf halka olarak görüldüğü yıllardan biri de 2002 yılıdır. Bu dönemde 

enflasyon ve büyüme oranları iyileşmesine rağmen derecelendirme kuruluşları tarafından 

spekülatif notların en düşükleri verilmiştir (Ulusoy, 2015: 228).  

2003 yılı itibariyle üç kuruluşun da kredi notlarına baktığımızda bir önceki yıla kıyasla 

az da olsa bir artışın gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu değişikliklerde IMF ile olan yakın 

politik ilişkilerimiz ve ekonominin sağlıklı olarak gelişmesi etkili olmuştur. 2004 yılına 

gelindiğinde Moody’s hariç diğer iki kuruluşun notlarında bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca 

S&P şirketinin de notu BB’ye çıkarıp görünümünü negatif yapmasını altında yatan en önemli 

nedenler, Türkiye ekonomisindeki yoğun iniş-çıkışlar ve politik olarak firmalar üzerindeki 

baskılardır. 2005 yılından itibaren ise Moody’s ve Fitch, Türkiye için AB ile olan iyi 
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ilişkilerini sürdürmesi sonucu ülkeye olan güvenin artığı ve uygulamada istikrarlı ekonomik 

politikaların yer alması nedeniyle kredi notunu yükseltmiştir. S&P ise 2005 ve 2006 yılları 

için kredi notunu aynı bırakarak 2007 yılında hükümetin makroekonomik politikalarını 

sürdürmekte başarılı olması sebebiyle notunu BB -’den BB’ye yükseltmiştir. Görünümü ise 

değişmeyip durağan kalmıştır (Ulusoy, 2015: 226). 

 

Tablo 2: Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi 

 

 Yıllar 

S&P Moody’s Fitch 

Kredi Notu ve Görünümü Kredi Notu ve Görünümü Kredi Notu ve Görünümü 

2000 B+ (0) B1 (+) BB- (0) 

2001 B- (0) B1 (-) B (-) 

2002 B- (0) B1 (-) B (0) 

2003 B+ (0) B1 (0) B (+) 

2004 BB- (0) B1 (0) B+ (+) 

2005 BB- (0) Ba3 (0) BB- (+) 

2006 BB- (0) Ba3 (0) BB- (0) 

2007 BB (0) Ba3 (0) BB- (0) 

2008 BB- (-) Ba3 (0) BB- (0) 

2009 BB- (0) Ba3 (+) BB+ (0) 

2010 BB (+) Ba2 (+) BB+ (+) 

2011 BB (+) Ba2 (+) BB+ (0) 

2012 BB (0) Ba1 (+) BBB- (0) 

2013 BB+ (0) Baa3 (0) BBB- (0) 

2014 BB+ (-) Baa3 (-) BBB- (0) 

2015 BB+ (-) Baa3 (-) BBB- (0) 

2016 BB Ba1 BBB- 

(-) : Negatif Görünüm (0) : Durağan Görünüm (+) : Pozitif Görünüm 

   Kaynak: Kedikli, E. (2015). Yayınından yararlanılarak Revize Edilmiştir. 

2008 küresel krizi bütün ülkeleri etkilediği gibi Türkiye ekonomisini de etkilemiştir. 

Krizin Türkiye açısından en önemli etkisi dış ticaret alanında olmuştur. Bunun yanında 

GSMH ile GSYİH düşmüş ve enflasyon, bütçe açıkları, borç stokları da artmıştır. Krizin 

etkisini rakamlarla ifade edersek daha net anlayabiliriz. GSYİH, 2008 yılında bir önceki yıla 

göre %6,2 azalmıştır. Ekonomi de 2008 yılının ilk çeyreğine göre 2009’un aynı döneminde 

%14,5 küçülmüştür. Dünya ticaretinin küçülmesiyle birlikte Türkiye’nin de ihracatında 

azalmalar gerçekleşmiştir. Ayrıca ülkemizin sanayiye yönelik ara mallarını ithal etmesi 

ihracatı ithalata bağlı hale getirmiş ve dış ticarete yönelik kırılganlığımızı artırmıştır. S&P’nin 

BB notunu BB -’ye çevirip görünümü de negatif yapması krizin Türkiye’ye getirdiği olumsuz 

etkilerin neticesinde oluştuğunu söyleyebiliriz (Karadeniz, 2014: 58). 

 Fitch, 2012 yılında verdiği BBB- notu ile Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülkeler sınıfına 

yükselten ilk kuruluş olmuştur. 18 yıllık bir aradan sonra Türkiye’nin böyle bir sınıfa 

yükselmesini nedenleri ise şöyledir: Kamu borçlarının düşmesi, ekonomik alanda risklerin 

giderek azalması, bankacılık sisteminin güçlenmesi ve finansal risklerin iyileşmesi. Bir yıl 

sonra 2013’te Fitch kuruluşundan sonra Moody’s kuruluşu da Türkiye’nin notunu Ba1 

pozitiften Baa3 durağana çevirerek ülkeyi yatırım yapılabilir ülkeler sınıfına yükseltmiştir. 

Moody’s in kredi notunu yükseltmesini nedenleri şu şekildedir (Ulusoy, 2015: 226):  

- 2009 yılından itibaren azalan borç oranı, 

- Borç stoku vadesinin uzaması, 
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- Tasarruf açığını azaltmak adına yapılan emeklilik fonu reformları,  

- Faiz artışlarına karşı kırılganlığın azalması, 

- Yakın zamanda ve gelecekte beklenen ekonomik ve kamusal reformlardır. 

 Moody’s 2014 yılında ise politik ortamın belirsizleşmesi ve güçlü reformların yapılma 

olasılığının düşmesini sebep olarak gösterip kredi notunun görünümünü durağandan negatife 

çevirmiştir. Aynı şekilde S&P de 2013 yılında Türkiye’nin kredi notunu bütçelerde düzelme, 

ticarette artma ve güvenlik harcamalarında azalma kriterlerini gerekçe göstererek BB+’ya 

yükseltmiştir. Daha sonra 2014 yılına gelindiğinde ise risklerin artması, Merkez Bankası 

(MB) ’nın politik baskılar karşısında bağımsızlığının tartışılması gibi nedenlerle kredi notu 

görünümünü negatife çevirmiştir (Ulusoy, 2015: 227).  

 Günümüz koşullarında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşların notlarını 

değerlendirirsek, 2016 yılında üç kuruluş içinden Türkiye’ye en düşük kredi notunu veren 

S&P kuruluşudur. Bir önceki yıla oranla notu BB +’dan BB’ye indirmiştir. 2016 yılındaki 

mevcut durum dikkate alındığında Türkiye’ye en yüksek kredi notuyla değerlendiren kuruluş 

Fitch’dir. Ancak bu kuruluşun Türkiye için verdiği kredi notu olan BBB- ‘‘yatırım 

yapılabilir’’ seviyesini en düşük basamağıdır. En önemli üç kredi derecelendirme 

kuruluşlarından biri olan Moody’s 2013 yılında verdiği yatırım yapılabilir notunu üç yıl sonra 

geri alarak Türkiye’nin 2016’daki Ba1 ile yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak aşağısına 

indirmiştir (Bloomberg HT, 2016). 

 Sonuç olarak, Türkiye’nin dönemlere göre aldığı notlar bazı yıllar farklılık göstersede 

kredi derecelendirme kuruluşları daha çok notların görünümünü değiştirmekten yana 

olmuşlardır. Kredi notlarındaki değişimlere genel kapsamlı bakıldığında görülmektedir ki 

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapısı bu notların değişmesinde büyük rol oynamıştır. Üç 

büyük kuruluşunda not artırma sebepleri; Türkiye’nin AB ile olan ilişkisini güçlendirmesiyle 

ekonomisinde düzeni sağlaması, dış ticaretinin canlanması, finans kurumları ve bireysel 

yatırımcılar üzerinde devlet baskısının minimum düzeyde kalması gibi ülke açısından olumlu 

faktörlerdir. Tam tersi olarak notların düşürülmesinde bu üç kuruluş da hemen hemen aynı 

gerekçeleri göstermiştir. Bu gerekçelere örnek olarak, politik ortamın baskısının artması, 

finansal piyasalarda belirsizliklerin ve risklerin artması, ülkenin dış ticaretinde sorunların 

yaşanması gibi olumsuzluklar gösterilebilir. Türkiye’nin mevcut durumunu temsil eden yani 

2016 yılında yayınlanan kredi notları üç derecelendirme kuruluşu tarafından da farklı 

verilmiştir. Fitch’e göre Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sınıfındadır. Moody’s göre yatırım 

yapılabilir ülke konumuna gelmesi için kredi notunun bir basamak daha yükselmesi 

gerekmektedir. Aynı şekilde S&P şirketinin de vermiş olduğu BB kredi notu Türkiye’yi 

yatırım yapılabilir ülkeler sınıfından iki basamak uzaklaştırmıştır.  

5.2. Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Analizi 

 Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye verdiği notlar incelendiğinde çoğu dönem 

için Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyeden uzak olduğu söylenebilir. Bu seviyenin 

ekonomide iyileşme yaşanırken dahi düşük olması bazı kesimlerce Türkiye’ye objektif not 

verilmediği savunuldu. Ayrıca ekonomi ve siyasi çevre tarafsızlık konusunda kredi notu veren 

kuruluşları oldukça fazla eleştirmiştir. Derecelendirme kuruluşlarının eleştirilere maruz 

kalmalarının önemli nedenlerinden biri de kredi notlarının piyasayı etkileme gücünün yüksek 

olmasıdır. Sonuçta güvenilir olmayan veya taraflı olarak verilen kredi notları ülkeye girecek 

olan yabancı yatırımların engellenmesi anlamına gelmektedir (Demir, 2014: 89). 

 Türkiye’nin ülke kredi notu analizi yapılırken ülkenin derecelendirme yapılmadan 

önce belirlemiş olduğu model sonuçları ile kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş 
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oldukları notlar genelde uyuşmamaktadır. Üç kuruluş içinde baktığımızda Türkiye’nin model 

tahmininin gerçekleşen notlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Aradaki farklılığın 

kuruluşların notlandırma sisteminden veya ülke için model oluşturulurken öznel 

değerlendirilmesinden kaynaklı olabilir. Bunun yanında modelde yer alan değişkenlerin 

yetersiz olması ile modelde yer almayan değişkenlerin notlarda etkili olması göz önünde 

bulundurulmalıdır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notları incelendiği zaman S&P ile 

%94, Moody’s ile %93 ve Fitch ile %95 korelasyon sağladığı görülmektedir. Oranların 

yüksek olması model sapmasının öznel değerlendirmelerden kaynaklandığı olasılığını 

güçlendirmektedir. 2008 küresel krizinden sonra da tüm dünyada olumsuzluklar yaşanmasına 

rağmen Türkiye bu olumsuzluklardan çabuk kurtulmuştur. Bu gelişmelerle birlikte kredi 

notunda bir artış yaşansa dahi model sonuçlarını yansıtmada bu not artışları da yetersiz 

kalmıştır (Haspolat, 2015: 125-127). 

 Kredi notu bakımından Türkiye’yi AB ülkeleri ile karşılaştırarak olaylara daha geniş 

perspektiften bakabiliriz. Türkiye’nin bu ülkeler arasında nerede yer aldığını görebilirsek 

kredi notlarından daha iyi anlamlar çıkartabiliriz. Tablo 3’te S&P kuruluşunun Türkiye ve AB 

ülkeleri için verdiği notlar yer almaktadır.  

Tablo 3: AB Ülkelerinin ve Türkiye’nin Kredi Notu Durumu 

NOT ÜLKE AÇIKLAMA 

AAA Danimarka, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, İsveç, 

İngiltere  

En Yüksek Kredi Derecesi 

AA+ Avusturya, Hollanda  

Yüksek Kredi Derecesi AA Belçika, Fransa 

AA- Çek Cumhuriyeti, Estonya 

A Slovakya İyi Kredi Derecesi 

A- Polonya, Slovenya 

BBB+ İrlanda, Letonya, Malta  

Ortanın Altı Seviye BBB Bulgaristan, İtalya, Litvanya  

BBB- İspanya 

BB+ Türkiye, Hırvatistan, Romanya Yatırım Yapılamaz 

BB Macaristan, Portekiz 

B- Yunanistan, Güney Kıbrıs Önemli Derecede 

Spekülatif 
Kaynak: Ovalı, S. (2014). Ülke Kredi Notu Değerlendirmesi Kriterleri Açısından Türkiye: AB ile 

Karşılaştırmalı Analiz. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,10(23), 59. 

 Yukarıdaki tabloya göre yatırım yapılamaz ülkeler sınıfında Türkiye’nin yanında altı 

ülke daha yer almaktadır. Bunlar; Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Portekiz, Yunanistan ve 

Güney Kıbrıs’tır. Önemli derece de spekülatif derecelendirmeyi ifade eden B- notu 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a verilmiştir. Türkiye, AB üyeleri içinde yer alan Hırvatistan ve 

Romanya ile aynı notu paylaşmaktadır. Danimarka, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, İsveç, 

İngiltere ‘‘AAA’’ notu ile en yüksek kredi derecesine sahip ülkeler kategorisindedir (Ovalı, 

2014: 60). 

 S&P, AB ülkeleri ile Türkiye’nin performanslarını karşılaştırırken politik, ekonomik, 

finansal ve parasal kriterleri dikkate almıştır. Bizde ülkeler arasındaki ekonomik ve politik 

yönden karşılaştırma yaparak ülkelerin kredi notlarını almasını sağlayan etkenleri daha iyi 

görebiliriz.  

 Politik yönden karşılaştırmayı ele almadan önce politik kriteri açıklamak gerekir. 

Politik kriter, bir politik sistemle ilişkisi olmaksızın bir ülkenin politikalarının o ülkenin kredi 
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olanaklarını, kamu finansmanlarını ekonomik ve politik şoklarla nasıl etkilendiğini ifade 

etmektedir. Politik olayların artması finansal piyasaları önemli ölçüde etkileyip yatırımcıları 

uyarmaktadır. Yatırımcıların giderek bilinçlenmesi, politik çevrenin sürekli değişmesi politik 

risk analizini de gerekli bir hale getirmiştir. Bunun sonucunda politik risk endeksleri 

uluslararası yatırımcılar için de önemli bir faktördür. Politik risk endeksi ilk önce ülkelerin 

kredi ödeme durumları, yatırım potansiyelleri, enflasyon oranları gibi çeşitli risk faktörlerini 

belirlemekte daha sonra ise bu faktörler için risk derecelendirmesini yapmaktadır. Türkiye 

yapılan karşılaştırmaya dâhil edilen ülkeler arasında en büyük politik riske sahip ülkedir. 

Türkiye’nin politik risk endeksi AB ülkelerinin ortalamasından daha düşüktür. Türkiye 56,67 

politik risk endeksi ile AB ülkeleri arasında en yüksek riske sahip olan Romanya’nın yaklaşık 

9 puan gerisindedir. Politik riski en düşük olan ülke 89,83 ile Lüksemburg’dur. Görüldüğü 

gibi Türkiye kredi notunu en önemli belirleyicilerden olan politik risk bakımından 

dezavantajlıdır (Ovalı, 2014: 61-63). 

 Türkiye ve AB ülkelerinin karşılaştırılmalı analizinde kredi notları arasındaki 

farklılıkları anlamamıza yardımcı olacak ikinci önemli kriter de ekonomik göstergelerin 

yorumlanmasıdır. Bir ülkenin kredi notu belirlenirken ekonomik faktörler içerisinde, 

ekonomik çeşitlilik, finans piyasaları, kamu sektörünün verimliliği, gelir dağılımında adalet, 

korumacılık gibi göstergeler dikkate alınmalıdır. Genel olarak ülkelerin kişi başına GSYİH’si 

dikkate alındığında kredi notu ile gelir seviyelerinin paralel olduğu söylenebilir. İstisnai bir 

örnek olarak, BBB+ kredi notuna sahip olan Letonya’nın kişi başına GSYİH’si, B- notu ile 

B’li grubun en alt basamağında yer alan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın kişi başına 

GSYİH’sinden daha düşüktür. Bu durum da bize göstermektedir ki ekonomik göstergeler tek 

başına ülkenin notunu yansıtmada yetersizdir. Bir başka ekonomik gösterge ülkelerin gelir 

dağılımı adaletini gösteren Gini katsayısıdır. Yapılan araştırmaların sonucunda, en yüksek 

kredi derecelendirmesine sahip ülkelerin Gini İndeksi 0’a daha yakındır. Yani gelir 

dağılımındaki eşitsizlik azdır. Diğer yandan Türkiye gibi spekülatif ülkelerin Gini İndeksine 

baktığımız da bu oranın 1’e daha yakın olduğu görülmektedir. Bu da gelir dağılımdaki 

eşitsizliğin artığı anlamına gelir. Son olarak, kredilerin ve mali yükümlülüklerin milli gelire 

oranı ile hesaplan finansal derinlik de ülke ekonomisini etkileyen göstergelerden birisidir. 

Yine kredi notu yüksek olan ülkelerin yurtiçi kredi hacminin GSYİH içerisindeki payı 

oldukça yüksektir. Burada dikkatleri üzerine çeken ülke Güney Kıbrıs’tır. Kredi notu olarak 

yüksek derecede risk içeren ülkeler arasında yer almasına rağmen yurtiçi kredi hacminin 

GSYİH’ye oranı bakımından ilk sıralarda yer almaktadır (Ovalı, 2014: 66-70). 

 2008-2015 yılları arasında Rusya ve Türkiye’nin Fitch şirketine göre kredi notu 

derecelendirmesine ait bilgileri değerlendirelim. İki ülkenin de kredi notlarına ilişkin 

değişiklikler oynak bir gidişata sahiptir. Ancak Rusya’nın notlarının gidişatı Türkiye’ye göre 

daha kötü bir durumdadır. 2008’den günümüze gelinen seviyeye bakıldığında Fitch, Rusya’yı 

görünüm olarak daha kötü değerlendirmektedir. Tam tersi olarak Türkiye’nin kredi notu 

çizelgesi yıllar itibariyle yavaşça da olsa iyileşen bir görünüm çizmektedir (Gökşen, 2015). 

2008-2015 yılları arasında iki ülkenin de aldıkları kredi notları Tablo 4’te yer almaktadır.   

 İlk olarak Rusya’nın kredi notu gidişatına baktığımızda 2005 yılında ülkenin notunun 

AA- olduğu görülmektedir. Rusya bu not ile yüksek derecede yatırım yapılabilir ülke 

sınıfında yer almaktadır. Yukarıda yıllar itibariyle Rusya için gidişatın kötü olduğunu 

söylemiştik. 2015 yılına gelindiğinde kredi notu BBB seviyesine kadar düşmüştür. Fitch 

şirketinin vermiş olduğu notların düşmesini iki sonuca bağlayabiliriz. Birincisi, temerrüt 

riskinin giderek artmasıdır. İkincisi ise, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesinin 

giderek ekonomik olumsuzluklardan daha fazla etkilenmesidir (Gökşen, 2015).  

Tablo 4: Rusya & Türkiye Kredi Notu Karşılaştırması 
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Kaynak: Gökşen, Ö.B. (2015). Rusya & Türkiye kredi notu karşılaştırması. Erişim: 30 Kasım 2016, Para Trend: 

https://groups.google.com/forum/#!topic/paratrend/4t_XeRZQjgw 

 Aynı dönemler için Türkiye’nin kredi notu gidişatına baktığımızda ise Rusya’dan daha 

iyi bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. Fitch tarafından 2008 yılında Türkiye’ye B notu 

verilmiştir. Bu notun anlamı, ülkemizin önemli derecede spekülatif olduğu ve yatırım 

yapılamaz ülkeler sınıfında yer aldığı anlamına gelmektedir. 2015 yılına kadar geçen sürede 

Türkiye yavaş yavaş notunu yükseltmiştir. Son olarak 2016 yılında Fitch de BBB- notunu 

vererek ülkemizi yatırım yapılabilir ülkeler sınıfına yükseltmiştir (Gökşen, 2015). 

 

Sonuç 

 Kredi derecelendirme kuruluşlarının geçmişten günümüze etkilerini daha ayrıntılı 

olarak incelemek uzun bir güncel konu ve sorunlar kitabı demek olduğundan kredi 

derecelendirme kuruluşlarının tarihsel dokusunu nasıl oluştuğu, günümüze nasıl geldiği ve 

günümüzde uluslararası alanda kabul görmüş üç büyük kuruluşun neler olduğunu anlatmaya 

çalıştım. Bunun yanında üç kuruluşun Türkiye ekonomisine olan etkileri ve verdikleri notların 

karşılaştırılmasına değinilerek çalışmayı daha güncel bir yazı haline getirmeye çalıştım.  

 Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle finans piyasaları arasındaki iletişimin artması 

derecelendirme kuruluşlarını ön plana çıkarmıştır. Finans piyasalarının giderek bollaşmasının 

yanında sermaye hareket hızının artması yani sermayenin bir bölgeden diğer bir bölgeye 

aktarılmasının kolaylaşması yatırımcılar için yeni fırsat alanları yaratmıştır. Ülkeler artık 

sermayeyi kendi piyasalarına çekebilmenin iyi bir kredi notu almaktan geçtiğini biliyorlar. İyi 

bir kredi notuyla kast edilen ülkelerin yatırım yapılabilir sınıfa girebilmesi için alacakları notu 

ifade etmektedir. Derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlar düşük maliyetle geniş bir 

kitleye yayıldığı için avantajlıdır. Bir taraftan notlar sayesinde yatırımı gerçekleştirecek kişi, 

https://groups.google.com/forum/#!topic/paratrend/4t_XeRZQjgw
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kurum veya ülke bilgi sahibi olabilirken, diğer taraftan sermayeyi ihraç edecek olan kurum 

veya ülke maliyet hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.  

 Derecelendirme işlemlerine baktığımızda Türkiye de dâhil olmak üzere uluslararası 

alanda faaliyet gösteren üç büyük kuruluş yer almaktadır. Bu kuruluşların kredi değerliliğine 

güvenilmesi ve yatırım yapmakta veri olarak kullanılması faaliyet alanlarını giderek 

artırmıştır. Son zamanlarda bu kuruluşlar daha çok eleştiriyle karşı karşıya kalmışlardır. 

Özellikle iflas ve kriz dönemlerinde ciddi eleştiriler yapılmıştır. Çünkü bir gün öncesinde en 

yüksek kaliteyi ifade eden ‘‘AAA’’ notunu alan şirket, bir gün sonra iflas etmiştir (Akçayır, 

2013: 112). Kredi notu verilirken baskıların azaltılıp denetimin artırılması bu kuruluşların 

daha sağlıklı not vermesini sağlayacaktır.  

 Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında geçen sürede kredi notlarında ufak değişiklikler 

olduğu görülmektedir. Yaşanan ülke içi ve küresel krizler not değişimlerinde etkili olmuştur. 

Üç kuruluşun da kredi notu değişimlerine baktığımızda, not düşüşlerinden sonra ekonomik 

göstergeler kötüleşmiş ve ülke dışa bağımlı hale gelmiştir. Ancak Türkiye-AB ilişkilerinin 

düzelmeye başlaması ve istikrarlı politikaların uygulanması ile ülkenin olumlu bir görünüm 

çizmesi not artırımlarında etkili olmuştur. Türkiye’yi kendi içinde değerlendirerek belli 

sonuçlara ulaşabiliriz. Buna ek olarak Türkiye’nin AB ülkeleri ile karşılaştırılmalı not analizi 

yapıldığında Avrupa genelinde Türkiye’nin hangi konumda olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ekonomik ve politik göstergeler dikkate alınarak yapılan çalışmada, Türkiye’nin AB 

ülkelerine kıyasla daha yüksek riske sahip olduğu görülmektedir. Politik olarak ülkede 

yaşanan terörün vermiş olduğu iç karışıklık ile sert siyaset bu riskin yükselmesinde temel rol 

oynamıştır. Ekonomik göstergeler ise bize şunu göstermektedir. Kişi başına milli geliri 

yüksek olan ve daha adaletli dağılıma sahip olan ülkelerin kredi notları en üst düzeydedir.  

 Özetle, Türkiye 2015 yılına kadar kredi notu analizinde başarılı bir görünüm çizmiştir. 

Özellikle Rusya ile kıyaslandığında bu görünüm kendini daha iyi belli etmektedir. Ancak 

2016’daki mevcut durumda, Türkiye’nin üç kuruluş arasından sadece Fitch tarafından yatırım 

yapılabilir ülke olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. S&P ve Moody’s açısından yatırım 

yapılamaz ülke sınıfındadır. Bu sınıftan kurtulabilmesi için kredi notunun Moody’s e göre bir 

basamak, S&P’ye göre iki basamak yükselmesi gerekmektedir. 
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